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Poul Dahl ærgrer sig over, at det politiske spin går ud over Jægerkorpset.
Foto: Mette Skov-Jensen
Skrevet af: Troels Jensen

Eksjægere: Læk kan umuligt stamme fra
Jægerkorpset
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Den lækkede oplysning om, at danske jægersoldater skulle indsættes i Basra i Irak, kan umuligt
komme fra Jægerkorpset selv. Det siger to tidligere jægersoldater.
Torsdag aften kunne TV Avisen afspille et knap fire måneder gammelt interview med
forsvarsminister Søren Gades pressechef, Jacob Winther.
På båndet fortæller han, at det var Jægerkorpset selv, der lækkede oplysningerne om den hemmelige
mission.
- TV2 ringer til mig og siger, at de har den oppe fra Jægerkorpset, siger Jacob Winther på båndet.
Jægere: Underlig beskyldning
Men de beskyldninger er "helt ude i hampen", mener tidligere chef for korpset Poul Dahl.
- Hvis han direkte har sagt, at det er Jægerkorpset, der står bag oplysningerne, så vil jeg håbe for
ham, at han har nogle meget, meget stærke beviser, siger han.
- Jeg tror simpelthen ikke på det. Der er ikke en eneste jæger, der aktivt vil gå ud og sige til pressen,
at de drager til Basra, siger Poul Dahl.
Tidligere jægersoldat Erik B. Jørgensen er enig.
- For mig lyder det meget underligt, at Jægerkorpset selv skulle stå bag en lækage, der omhandler
deres egen sikkerhed, siger han.

Soldater fortjener ikke spin
Kort efter, at DR havde afspillet interviewet, beklagede Jacob Winther beskyldningerne og sagde, at
der ikke var belæg for at påstå, at en person i Jægerkorpset havde videregivet oplysningerne.
Men det er meget beklageligt, at Jacob Winther overhovedet har omtalt Jægerkorpset på den måde,
mener Poul Dahl.
- Det må han jo have nogle stærke motiver til, og det kunne jo være at flytte fokus fra sig selv. Det
er trist, at det politiske spin i sidste instans skal gå ud over vores soldater. Det fortjener de ikke,
siger han.
Kan skyldes uforsigtighed
Poul Dahl understreger dog, at TV2 kan have opsnappet historien fra Jægerkorpset på andre måder.
- I forbindelse med de der beredskabsforanstaltninger, som Jægerkorpset hele tiden foretager, er der
jo mange , der er involveret. Og der kan opstå snak og rygtedannelser, som godt kan udvikle sig til
en historie. Sådan tror jeg sagtens, det kan være foregået, siger Poul Dahl.
Erik B. Jørgensen mener også, at lækken kan vise sig at have været uforsigtighed fra hvilken som
helst part i sagen.
- Bare de finder ud af, hvor lækken kommer fra, og sørger for, at det ikke sker igen, siger Erik B.
Jørgensen.
Der er sat en politiundersøgelse i gang for at finde personen bag lækken, og derfor ønsker Hærens
Operative Kommando ikke at kommentere beskyldningerne på båndet.

Lækagesagen
15. februar 2010: Politiet forlanger lydfilen udleveret af DR. DR Generaldirektør vil ikke
udleverer lydfil til politiet uden dommerkendelse.
Strid mellem TV 2 og DR i forhold til lækagesagen. Årsagen til konflikten er det 22 minutter lange
interview med Jacob Winther, foretaget af DR journalist, offentliggjort på dr.dk. TV 2 journalist
Rasmus Tantholdt føler sig misbrugt af DR journalist, da han nævnes flere gange i interviewet som
kilde.
Nyhedschef på TV 2 Michael Dyrby kalder DR journalistens fremgangsmåde ”problematisk”. DR
Nyhedschef Ulrik Haagerup afviser kritikken: ”Der er ikke tale om en helt uprøvet kilde. Der er tale
om en person, der er under mistanke for at have foretaget sig noget, der har en strafferamme på
adskillige års fængsel”.
14. februar 2010: Christopher Guldbrandsen er gæst i 21 SØNDAG på DR1. Guldbrandsen afviser
at fremlægge indholdet af lydfilen, grundet kildebeskyttelse. Fastholder at det var Jacob Winther,
der lækkede oplysningerne tilbage i april 2007.
13. februar 2010: Dansk Folkeparti gider ikke lækagesagen mere. Dansk Folkepartis
forsvarsordfører Søren Espersen udtaler: ”Det der er kommet frem er fragmenter og kommer der

ikke afgørende ny frem må sagen anses for at være slut”. Søren Espersen forlanger at Christopher
Guldbrandsen fremlægger indholdet af lydfilen.
12. februar 2010: DR journalist der gav lydfil til Christopher Guldbrandsen stopper på DR.
Samtidig har journalisten leveret lydfilen tilbage til DR, dog under protest, da han mener, der var
tale om privat samtale. Båndet er givet til ledelsen for DR.
Generaldirektør Kenneth Plummer meddeler, at DR ikke vil bruge lydfilen. Han bekræfter at han
selv har lyttet til lydfilen.
Nyhedschef for DR Nyheder Ulrik Haagerup forsvarer interviewet med Jacob Winther. Han ønsker
lydfilen udleveret fra DR generaldirektør Kenneth Plummer, hvis den er relevant og er i
overensstemmelse med DRs etiske retningslinjer.
11. februar 2010: Jacob Winther afviser at have påstået at kilden til lækagen skulle have været i
Jægerkorpset.
TV-Avisen bringer et interview fra 2009 med en samtale mellem Jacob Winther og en DR
journalist. Jacob Winther fortæller, at han har hørt fra TV2, at det var en kilde i Jægerkorpset, der
havde lækket oplysningerne i april 2007.
Personen bag lydfilen viser sig at være DR journalist og god ven af Christopher Guldbrandsen.
Oplysningerne om navn på journalisten vil ikke bekræftes af ledelsen i DR.
10. februar 2010: Forsvarsminister Søren Gade afviser fortsat at lave en intern undersøgelse af
lækagesagen.
Gade står fast på, at der skal laves en politiundersøgelse af forløbet, og samtidig vil
forsvarsministeren politianmelde alle lækager udgående fra Udenrigspolitisk Nævn.
Gade forsvarer sin kommunikationsrådgiver Jacob Winther mod, hvad han anser for at være
pressens hetz.
SFs forsvarsordfører Holger K. Nielsen mener, at kilden også kan være forsvarsminister Søren
Gade.
9. februar 2010: Det kommer frem, at journalist og filminstruktør Christopher Guldbrandsen fik
lydoptagelse fra en medarbejder ved DR Oplysning.
DR Generaldirektør Kenneth Plummer udtaler til Politiken: "Medarbejderen har handlet på eget
initiativ, og samtalen blev optaget i skjul. Det har kilden ikke vidst".
Statsminister Lars Løkke Rasmussen indrømmer, at lækagesagen er en belastning. Han ønsker at se
"den rygende pistol" i sagen.
Jacob Winthers advokat meddeler, at en stævning mod Christopher Guldbrandsen er på vej.

7. februar 2010: DR programmet 21 SØNDAG trækker et indslag tilbage i sagen om Jacob
Winther. Kilder kunne ikke bekræfte visse afgørende oplysninger.
5. februar 2010: Embedsmænd i Forsvarsministeriet mangler tillid til forsvarsminister Søren Gade
i kølvandet på lækagesagen.
3.februar 2010: TV 2 sender journalist Kaare R. Skou hjem på tvungen afspadsering på grund af
sine udtalelser i lækagesagen.
2. februar 2010: Formand for Hovedorganisation af Officerer i Danmark, Bent Fabricius ønsker
undersøgelse af sagen.
30. januar 2010: Christopher Guldbrandsens advokat, Anders Nemeth, udtaler, at han er blevet
forelagt lydoptagelsem, der "utvetydigt dokumenterer, at Jacob Winther er ophavsmand til den i
medierne omtalte læk vedrørende udstationering af jægersoldater i Irak i 2007". Nemeth udtaler i
den forbindelse, at han ser frem mod en injuriesag med sindsro.
29. januar 2010: Statsminister Lars Løkke Rasmussen vil ikke blande sig i, om Kaare R. Skou skal
være ansat af TV2.
28. januar 2010: SF anmelder Forsvarsministeriet til politiet for at have lækket oplysninger til
pressen.
Nyhedschef for TV 2, Michael Dyrby, afviser, at Kaare R. Skou kan have kendt til, hvem kilden er.
Venstres politiske ordfører Peter Christensen ønsker TV 2 journalist Kaare R. Skou fyret som følge
af sine udtalelser angående lækagesagen. Peter Christensen udtaler: "Jeg forstår ikke, hvis ikke det
skaber debat blandt journalister om, hvordan man kan tillade sig at arbejde. Og jeg forstår slet ikke,
hvis TV 2 kan have sådan en mand ansat".
27. januar 2010: TV2 journalisten Kaare R.Skou bekræfter, at det var en ansat i forsvaret der
lækkede oplysningerne.
Forsvarsministeriet udsender en pressemeddelelse, hvor man afviser, at kilden skulle komme fra
Forsvarsministeriet. Man afviser samtidigt at lave en intern undersøgelse af forløbet.
25. januar 2010: Christopher Guldbrandsen udtaler i et interview til filmmagasinet EKKO, at
kommunikationsrådgiver i forsvarsministeriet Jacob Winther har lækket oplysninger om tid og sted
for udstationering af Jægerkorpset i Irak 2007.

